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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
 (2112 مارس/ آذار 12)

 

 المعلومات لمجتمع العالمية القمة حول الثاني العربي المنتدى أعمال
 

 (النشرة) التنمية لتسريع الرقمية التكنولوجيا قوة الستغالل: العربي المنتدى أعمال اختتام 

 وكالة األنباء ) عام / اختتام أعمال المنتدى العربي الثاني حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات

 (السعودية

 حيفة ص) المستدامة التنمية لتحقيق التكنولوجيا بتطويع تقم لم العربية البلدان:  أممية مسؤولة

 ( الشعب اليومية اونالين

  (المدائن) المعلومات في بيروتانطالق أعمال المنتدى العربي الثاني حول القمة العالمية لمجتمع  

 ( المدن) تطوير تكنولوجيا المعلومات: الفقراء ال يأكلون اإلنترنت 

 عام / انطالق أعمال المنتدى العربي الثاني حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات في بيروت 

 ( باء السعوديةوكالة األن)

  شقير بالمنتدى العربي الثاني: سيكون لنا مبادرات حول التحول الرقمي بالشراكة مع القطاع

 ( 563الخليج ) الخاص

  السعودية اليوم / انطالق أعمال المنتدى العربي الثاني حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات في

 ( 563الخليج ) بيروت

 دور على وتأكيد المعلومات لمجتمع العالمية القمة حول الثاني العربي المنتدى أعمال إطالق 

  (الوكالة الوطنية لإلعالم) التنمية خدمة في التكنولوجيا

  ( وناكالرقمية هي الطريق االنسب لتحقيق التنمية المستدامة بالوطن العربي )وزير لبناني: التنمية 

 ( القوات اللبنانية) الفساد لمكافحة الوطنية االستراتيجية إلدراج: شدياق  

  :سيكون لنا مبادرات حول التحول الرقمي بالشراكة مع القطاع شقير بالمنتدى العربي الثاني

 ( النشرة) الخاص

  ( لإلعالمالوكالة الوطنية ) 2112أذار  21المفكرة ليوم األربعاء 

 متفرقات

 معلومات الـMTV:  ( النشرة) البحث عن بديل لمبنى اإلسكوا في ضبية 

 ( الشرق) للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة 36حضور مميز ومشاركة فعالة لوفد قطر في الدورة الـ 
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 التنمية لتسريع الرقمية التكنولوجيا قوة الستغالل: العربي المنتدى أعمال اختتام

 النشرة

 0202 مارس/ آذار 02

اختتمت اليوم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( أعمال المنتدى العربي الثاني الرفيع المستوى 

للتنمية المستدامة مع تأكيد على أهمية استغالل قوة التكنولوجيات الرقمية  0252حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 

 .وتحفيز التحول الرقمي من أجل تسريع التنمية

وشدد المنتدى على "أهمية مبادرة اإلسكوا في مجال التنمية الرقمية وإطالق عملية إعداد التقارير الوطنية واإلقليمية لتحليل 

المعلومات العربي من منظور التنمية المستدامة وعلى تطوير إطار استراتيجي رئيسي في كل بلد، ينبثق  الحالة الراهنة لمجتمع

 ."من تقرير التنمية الرقمية، لربط أهداف التنمية المستدامة باالستراتيجيات الرقمية واالستراتيجيات وخطط العمل األخرى

عة وبأسعار معقولة تؤمن الوصول إلى اإلنترنت والخدمات اإللكترونية وفي بيان له، حث المنتدى على "توفير بنية تحتية واس

لجميع السكان، بغّض النظر عن الموقع والبعد الجغرافي، ولجميع شرائح المجتمع؛ وشدد على أهمية البحث والتطوير واالبتكار 

بالتنافس مع االقتصادات الوطنية في بناء اقتصاد رقمي قوّي مزدهر ومتطور على الصعيدين الوطني واإلقليمي، مما يسمح 

 ."األخرى وتأمين فرص عمل للشباب
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  عام / اختتام أعمال المنتدى العربي الثاني حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات

 وكالة األنباء السعودية

 0202 مارس/ آذار 02

 واس م 0202 مارس 02 الموافق هـ 0442 رجب 05 بيروت

 للتنمية 0252 وأجندة المعلومات لمجتمع العالمية القمة حول المستوى رفيع الثاني العربي المنتدى أعمال اليوم، اختتمت

 هميةأ على التأكيد مع بيروت، في" اإلسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة مقر في المستدامة،

 .التنمية تسريع أجل من الرقمي التحول وتحفيز الرقمية، التكنولوجيات قوة استغالل

 اإللكترونية والخدمات اإلنترنت إلى الوصول تؤمن معقولة وبأسعار واسعة تحتية بنية توفير على المنتدى حث للجنة، بيان وفي

 االبتكارو والتطوير البحث أهمية على وشدد المجتمع، شرائح ولجميع الجغرافي، والبعد الموقع عن النظر بغضّ  السكان، لجميع

 لوطنيةا االقتصادات مع بالتنافس يسمح مما واإلقليمي، الوطني الصعيدين على ومتطور مزدهر، قويّ  رقمي اقتصاد بناء في

 .للشباب عمل فرص وتأمين األخرى

 تحليلل واإلقليمية، الوطنية التقارير إعداد عملية وإطالق الرقمية، التنمية مجال في اإلسكوا مبادرة أهمية على المنتدى شدد كما

 ينبثق لد،ب كل في رئيس إستراتيجي إطار تطوير وعلى المستدامة التنمية منظور من العربي، المعلومات لمجتمع الراهنة الحالة

 .ألخرىا العمل وخطط واإلستراتيجيات الرقمية باإلستراتيجيات المستدامة التنمية أهداف لربط الرقمية، التنمية تقرير من

 // انتهى //

  م ت21:29
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 المستدامة  التنمية لتحقيق التكنولوجيا بتطويع تقم لم العربية البلدان:  أممية مسؤولة

 صحيفة الشعب اليومية اونالين

 0202 مارس/ آذار 02

/ أكدت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  0202مارس  02بيروت 

دشتي اليوم )الثالثاء( أن "البلدان العربية ال تزال في عداد البلدان التي لم تقم بتطويع التكنولوجيا لتحقيق التنمية "اسكوا" روال 

 ."المستدامة

خالل المنتدى العربي الثاني رفيع المستوى حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة التنمية  -وأشارت دشتي في كلمتها 

في المئة من اإلمكانات التكنولوجية التي تكتنزها البلدان العربية غير مستغلة وأن  20إلى أن نسبة  - 0252المستدامة 

 .الصادرات العربية من المنتجات التكنولوجية ال تتعدى الواحد بالمئة من الناتج اإلجمالي للبلدان العربية

والمحفزة لإلنتاج التكنولوجي واالبتكار وتدني كفاءة وأرجعت أسباب القصور إلى "ضعف السياسات المعنية بالتكنولوجيا 

اإلنفاق في البحث والتطوير العلمي، باإلضافة إلى قلة اإلنفاق على البنية األساسية للتكنولوجيا وعدم التنسيق بين مراكز االبتكار 

 ."والبحث العلمي

ووضع الخطط والسياسات التكنولوجية ودعت إلى ضرورة بذل الدول العربية جهودا مضاعفة لتحقيق التحول الرقمي 

 . االستباقية، مشيرة إلى أهمية ضمان االستخدام اآلمن لالنترنت

من جهته قال وزير االتصاالت اللبناني محمد شقير إن تحقيق التنمية الرقمية يشكل الطريق األنسب واألكثر مرونة لتحقيق 

 .أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات العربية

قير استعداد الحكومة اللبنانية ووزارة االتصاالت للعمل بشكل إيجابي وفاعل مع الدول العربية الشقيقة في سبيل تحقيق وأكد ش

 .التنمية الرقمية

 .ودعا الحكومات العربية إلى وضع التطور التكنولوجي ضمن أولوياتها لتحقيق التنمية الرقمية في الدولة واالقتصاد والمجتمع

الكويت في القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية التي انعقدت في يناير الماضي في بيروت والمتمثلة وأشاد بمبادرة 

 .مليون دوالر أميركي 022بانشاء صندوق عربي لالستثمار في مجاالت التكنولوجيا واالقتصاد الرقمي بقيمة 

ت دورين بوغدان مارتن أن تكنولوجيا االتصاالت وتقنية بدورها أكدت مديرة قطاع التنمية في االتحاد الدولي لالتصاال

 .0252المعلومات تشكل منصة رئيسية وأداة قوية الغنى عنها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

واعتبرت أن تكنولوجيا االتصاالت وتقنية المعلومات تمنح البشرية الفرصة األفضل لمواجهة العديد من التحديات التنموية التي 

 .بتت صعوبة حلها حتى األن داعية للجمع بين التكنولوجيا واإلرادة العالمية من أجل إحداث التغيير المنشودأث

أيام بتنظيم من األسكوا بالشراكة مع المكتب اإلقليمي لالتحاد الدولي لالتصاالت في المنطقة العربية  5وينعقد المنتدى على مدى 

العربية وبمشاركة خبراء من مختلف القطاعات في المنطقة العربية لمناقشة مواضيع تتعلق والحكومة اللبنانية وجامعة الدول 

، باإلضافة إلى 0252بحوكمة االنترنت والتضمين المالي الرقمي واالقتصاد الرقمي وافاق التكنولوجيا الرقمية العربية لعام 

 .الشراكات من أجل التنمية المستدامةاالجندة الرقمية العربية والتضمين االجتماعي والنمو االقتصادي و
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  انطالق أعمال المنتدى العربي الثاني حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات في بيروت

 المدائن

 0202 مارس/ آذار 02

للتنمية المستدامة في  0252انطلقت أعمال المنتدى العربي الثاني رفيع المستوى حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 

 .في بيروت” اإلسكوا“مقر لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 .ودورها في تطوير إقتصادات المعرفة في الدول العربية” دور التكنولوجيات الرقمية“وشهد االفتتاح حلقة نقاش تناولت 

ي عصر الثورة الصناعية الرابعة، ال تزال بلداننا ف“وقالت األمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي في كلمة لها خالل المنتدى: 

من  %20العربية في عداد البلدان التي لم تقم بتطويع التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تشير الدراسات إلى أن 

 %0لوجية جات التكنواإلمكانات التكنولوجية التي تكتنزها الدول العربية غير مستغلة. وال تتعدى الصادرات العربية من المنت

 .”من الناتج المحلى اإلجمالي للبلدان العربية

يعزى هذا القصور إلى أسباب أهمها ضعف السياسات المعنية بالتكنولوجيا والمحفزة إلنتاج التكنولوجيا واالبتكار، “وأضافت: 

سيق بين األساسية للتكنولوجيا، وعدم التنوتدني كفاءة اإلنفاق في البحث والتطوير العلمي، إلى جانب ضالة اإلنفاق على البنية 

 .”مراكز االبتكار والبحث العلمي

ال يمكن بأي حال من األحوال في عصرنا الحالي تجاوز كل هذا التقدم “بدوره، قال وزير االتصاالت اللبناني محمد شقير 

 ض نفسه علينا بقوة في مختلف نواحيوالتطور الحاصل في عالم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. إنه عالم بحد ذاته ويفر

 .”حياتنا من أصغرها إلى أكبرها
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  تطوير تكنولوجيا المعلومات: الفقراء ال يأكلون اإلنترنت

 المدن

 0202 مارس/ آذار 02

 

 التقاط إلى يطمئنون. االستقبال مراسيم إتمام من يتأكدون. والعالمية واإلقليمية المحلية المؤتمرات في البالد سياسيو يشارك

 أصناف من أيّ  تناول دون من كثيرة وأحيانا  . المؤتمر قاعة ويغادرون والوعود، الشعارات يُطلقون. لصورهم الكاميرات

.للضيافة المخصص العصير أو الحلويات  

 افتُتح الذي ،"المستدامة للتنمية 0252 وأجندة المعلومات لمجتمع العالمية للقمة المستوى الرفيع الثاني العربي المنتدى" حال هو

 أهمية على أكدت وكلّها. المناقشة جلسات سبقت التي الكلمات احتشدت إذ. آذار 02 الثالثاء يوم بيروت، في اإلسكوا مبنى في

 زالت ما العربية فالدول الواقع، أرض على أّما. والعالم العربية البالد في اإلقتصادي النمو على وانعكاسها المعلومات تكنولوجيا

.العالم دول من الكثير مع مقارنة المعلومات، وتكنولوجيا الرقمي االقتصاد عن بعيدا   تغّرد  

العربية المعلومات تكنولوجيا واقع  

 الكامنة التكنولوجية لإلمكانات هدرها في معا   تجتمع أنها غير العربية، الدول بين االقتصادي والنمو التنمية معّدالت تختلف

 األمينة تقوله ما وفق ،"المستدامة التنمية لتحقيق التكنولوجيا بتطويع تقم لم التي البلدان عداد في العربية بلداننا تزال ال" إذ لديها،

. مستَغلّة غير العربية، الدول في التكنولوجية اإلمكانات من المئة في 20" أن كشفت التي دشتي، روال لإلسكوا، التنفيذية

".العربية للبلدان اإلجمالي المحلي الناتج من المئة في 0 تتعدى ال التكنولوجية المنتجات من العربية والصادرات  

 

https://www.almodon.com/economy/2019/3/20/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%A3%D9%83%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 والمحفّزة بالتكنولوجيا، المعنية السياسات ضعف" إلى يعود العربي العالم في المعلومات تكنولوجيا واقع فإن دشتي، وبرأي

 األساسية البنية على اإلنفاق ضآلة جانب إلى العلمي، والتطوير البحث في اإلنفاق كفاءة وتدنّي واإلبتكار، التكنولوجي لإلنتاج

".العلمي والبحث اإلبتكار مراكز بين التنسيق وعدم للتكنولوجيا،  

 كله الكوكب أن مع المعلومات، تكنولوجيا بقطاع كافيا   اهتماما   بعد تُعر لم العربية األنظمة ان على كدليل المعطيات هذه تأتي

 تطّورها، مسار في أوسع خطوات لتحقق تكن لم المتقدمة، االقتصادات أن حتى أشكالها، بكافة الرقمية بالتكنولوجيا محكوما   بات

 العالقة على اإلسكوا تؤّكد العالقة، هذه من وانطالقا  . خصوصا   الرقمية والتكنولوجيا عموما ، التكنولوجيا على تعتمد لم لو فيما

 تطوير في جليا   أثّرت واالتصاالت المعلومات فتكنولوجيا. اإلقتصادي والنمو واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بين التأثيرية

.الداخلية عملياتها كفاءة تحسين على قادرة الصغيرة الشركات أضحت حين والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات  

يتخبّط لبنان  

 الظهور السابقة، الحكومات عن مختلفة حكومة بأنها نفسها لتصوير تجهد التي الحالية، الحكومة تشكيل مع لبنان، سياسيو يحاول

 لطرح تسابقوا حين تحديا   أنفسهم فاقوا هؤالء أن حتى. لعقود اللبنانيون اختبرهم ولمن لما تمتّ  ال زمنية حقبة من آتون وكأنهم

.األوروبية الدول وسنسابق االقتصاد، وسيزدهر ستتغيّر، البالد حال أن ولجماهيرهم، إليهم، ُخيِّل حتى الفساد، مكافحة ملف  

 إلى لبنان وإدخال المعلومات تكنولوجيا بركب اللحاق على هؤالء يعمل نشرها، على السياسيون يصر التي األوهام خضمّ  في

 األلياف شبكة بإنجاز اليوم يحلم الذي لبنان، إليها يفتقر صلبة، علمية أرضية الى الركون دون من لكن الرقمي، االقتصاد عصر

 المعلومات تكنولوجيا لشؤون الدولة وزير يرى ذلك، ومع. كلفتها وتخفيض واالتصاالت اإلنترنت خدمات وتحسين الضوئية،

 يستقطب مزدهر قطاع وبناء المعرفة اقتصاد أهمية وعلى لنا، بالنسبة أهميتها على يدل" وزارته إنشاء أن أفيوني، عادل

 الخاص للقطاع الدولة بدعم يأمل إذ. لبنان في الرقمي االقتصاد مستقبل حول تصوراته في بعيدا   أفيوني ويذهب". االستثمارات

 في للعمل الشركات واستقطاب االستثمارات وتسهيل والقوانين التشريعات تحديث" طريق عن المعرفة، باقتصاد المتعلق

...".لبنان  

 الطبقة أن يتناسى لكنه الوزارة، توليه أثناء الرقمي، االقتصاد ملف في إيجابية خطوة تحقيق على حرصه من نابع أفيوني كالم

 التي الحقيبة وما سلفا ، معّدة" صفقاتية" سياسية أجندة وفق وإنما اإليجابية، أمنياته وفق تعمل ال إليها، ينتمي التي السياسية

 لشؤون الدولة وزارة غرار على المقبلة، الحكومة في الرياح أدراج تذهب وقد أكثر، ال سياسية ضرورة سوى اليوم يتوالها

.الفساد مكافحة  

. الخاص القطاع على حرصه مع بالتوازي العام، القطاع على حرصه يبيّن أن المنتدى، في حديثه خالل أفيوني نسي ذلك، ومع

 .الرقمي وباالقتصاد التكنولوجيا بقطاع ارتباطهم تقوية إلى الخاص، القطاع قبل يحتاجون، اللبنانيون والمواطنون العام فالقطاع

 ورجال التجار أن ،"المدن" مع له سابقة مقابلة في شقير محمد االتصاالت وزير أّكد إذ ،"البيت أهل" من تأتي والشهادة

 للتوقيع لبنان إلى للقدوم يضطرون إذ. اإللكتروني التوقيع قانون إقرار عدم بسبب لبنان، مع العالقة في كثيرا   يعانون األعمال

 للعبة الخاضع اللبناني التشريع كان فإن. المطلوبة اإلجراءات كل إتمام رغم التجارة، غرفة مع بأعمالهم خاصة أوراق على

.الرقمي؟ االقتصاد في التقّدم مواكبة على قادر هو فهل األعمال، ورجال التّجار بعض عمل تسهيل عن قاصر السياسة  

أوال   الفقر لمعالجة  

 اآلن حتى تلتفت لم لكنها المعلومات، وتكنولوجيا الرقمي االقتصاد صعيد على تقدم، لتسجيل العربية الحكومات تركض إذن،

 األوضاع تأّزم تؤكد العالمية التقارير ان مع مواطنيها، تهم التي الرئيسية الملفات مع تعاطيها طريقة في خلل وجود إلى

 وانخفاض البطالة، معدالت ارتفاع" تشهد العربية االقتصادات فإن اإلسكوا، دراسات إلى واستنادا  . العربي العالم في المعيشية

...".الرجال من حرمانا   أكثر والنساء األخرى، بالمناطق مقارنة العربية، المنطقة في العاملة القوى في المشاركة معدالت  
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 والفقر بالبطالة المتعلقة الثغرات لسد الحاجة مع مقارنة الرقمي، االقتصاد نحو التحول شأن رفع على العربية الحكومات وتصرّ 

 بدعم   الخاص والقطاع الصناعة تنمية طريق عن الفقر من الحد سياسات تنفيذ مع استجابة أقل كانوا الفقراء أن علما  . وغيرها

 في المداخالت خالل من فقط وليس مباشرة ، الفقر معالجة الحكومات على" انه اإلسكوا وجدت لذلك،. المعلومات تكنولوجيا من

".الفقر يفيد أن تتوقع الذي النمو لتحفيز االقتصاد  

 النزوح أزمة عن الناتجة واالجتماعية االقتصادية والضغوطات الفقر تجاهل الذي العربي، اإلجماع طاعة عن لبنان يخرج وال

 مجاالت في لالستثمار صندوق" في تُجَمع دوالر، مليون 022 المعلومات لتكنولوجيا وأفَردَ  الجوار، دول إلى السوري

 العالم في الفقر ومحاربة أكبر عمل فرص لخلق المبلغ هذا استعمال يمكن كان حين في ،"الرقمي واالقتصاد التكنولوجيا

.التكنولوجي التطور من االستفادة يمكنهم ال الفقراء ألن العربي،  

 المساعي جازإن حال في الحديث، االقتصاد شكل بين هّوة إلى الحقا   فسيؤدي الرقمي، التطوير على فقط والتركيز الفقر إهمال أما

 فتخلق. فقرال مع معاناته تزداد الذي العربي الشعب غالبية وهم التطور، هذا استخدام بهم يُفترض من وبين الشأن، هذا في العربية

 إلى فتقروي الفقر شديد واآلخر قليل، وحجمه التكنولوجيا، على كليا   معتمد أحدهما عربيين، مجتمعين عندها العربية الحكومات

 تلبيةو العرب المواطنين قدرات تطوير دون من وشكله، العربي االقتصاد حجم تطوير فإن وبذلك،. واسع وحجمه التكنولوجيا،

 .منه واالستفادة لتشغيله العمال تأهيل دون من عمالق مصنع بناء يعني األساسية، حاجاتهم
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  المنتدى العربي الثاني حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات في بيروتعام / انطالق أعمال 

 وكالة األنباء السعودية

 0202 مارس/ آذار 02

 واس م0202 مارس 02 الموافق هـ 0442 رجب 00 بيروت

 للتنمية 0252 وأجندة المعلومات لمجتمع العالمية القمة حول المستوى رفيع الثاني العربي المنتدى أعمال اليوم انطلقت

 .بيروت في" اإلسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة مقر في المستدامة

 .بيةالعر الدول في المعرفة اقتصادات تطوير في ودورها" الرقمية التكنولوجيات دور" تناولت نقاش حلقة االفتتاح وشهد

 بلداننا زالت ال الرابعة، الصناعية الثورة عصر   في: " المنتدى خالل لها كلمة في دشتي روال لإلسكوا التنفيذية األمينة وقالت

 من% 20 أن إلى الدراسات تشير حيث. المستدامة التنمية لتحقيق التكنولوجيا بتطويع تقم لم التي البلدان عداد في العربية

% 0 ولوجيةالتكن المنتجات من العربية الصادرات تتعدى وال. مستغلة غير العربية الدول تكتنزها التي التكنولوجية اإلمكانات

 ."العربية للبلدان اإلجمالي المحلى الناتج من

 االبتكار،و التكنولوجيا إلنتاج والمحفزة بالتكنولوجيا المعنية السياسات ضعف أهمها أسباب إلى القصور هذا يعزى: "وأضافت

 بين التنسيق دموع للتكنولوجيا، األساسية البنية على اإلنفاق ضالة جانب إلى العلمي، والتطوير البحث في اإلنفاق كفاءة وتدني

 ."العلمي والبحث االبتكار مراكز

 التقدم هذا كل تجاوز الحالي عصرنا في األحوال من حال بأي يمكن ال" شقير محمد اللبناني االتصاالت وزير قال بدوره،

 نواحي فمختل في بقوة علينا نفسه ويفرض ذاته بحد عالم إنه. المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت عالم في الحاصل والتطور

 ."أكبرها الى أصغرها من حياتنا

 على الضوء مارتن - بوغدان دورين لالتصاالت الدولي االتحاد في االتصاالت تنمية مكتب مديرة سلطت أخرى، جهة من

 ووسائل المناخ وتغير البيئة تتناول التي العربية بالمنطقة الخاصة 0202 لعام آيرس بيونس عمل لخطة الخمس المبادرات"

 ترنتوإن الرقمية، المالية الخدمات وتعميم واالتصال، المعلومات لتكنولوجيا اآلمن واالستخدام الطارئة، الحاالت في االتصال

 ."األعمال وريادة واالبتكار الضخمة، والبيانات الذكية والمدن األشياء

 // انتهى //

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1901302
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 شقير بالمنتدى العربي الثاني: سيكون لنا مبادرات حول التحول الرقمي بالشراكة مع القطاع الخاص

 563الخليج 

 0202 مارس/ آذار 02 

 للتنمية 0252 وأجندة المعلومات لمجتمع العالمية القمة حول المستوى الرفيع الثاني العربي المنتدى أعمال اليوم انطلقت

 األمم لجنة مقرّ  في وذلك التنمية خدمة في ووضعه الرقمي التحول وتحفيز التكنولوجيا تطوير أهمية على تأكيد مع المستدامة

.بيروت في( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة  

 هذا كل تجاوز الحالي عصرنا في األحوال من حال بأي يمكن ال" ان الى له، كلمة في شقير محمد االتصاالت وزير أشار و

 مختلف في بقوة علينا نفسه ويفرض ذاته بحد عالم إنه. المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت عالم في الحاصل والتطور التقدم

".أكبرها الى أصغرها من حياتنا نواحي  

 هذا نضع اآلن نحن: "وقال لإلسكوا استراتيجيين شركاء الدوام على كانتا االتصاالت ووزارة اللبنانية الحكومة أنّ  شقير وأّكد

 قلتحقي والخاص العام القطاعين بين وبالشراكة القريب المستقبل في فعلية مبادرات لنا وسيكون أولوياتنا، صلب في الموضوع

 المبادرة هذه لتفعيل الشقيقة العربية الدول مع وفاعل إيجابي بشكل للعمل استعدادنا نعلن كما. المسار هذا على فعلي تقدم

".الرائدة  

 بذل بأنّ  راسخة قناعتُنا: "قائلة   دشتي ختمت اإلطار، هذا وفي. الرقميّ  التحول تحفّز رسائل مجموعة ستصدر المنتدى، ختام في

 إلى المستدامة التنمية أهداف عجلة سيدفع المستدامة التنمية بمسار المعلومات لمجتمع   العالمية القمة مسار   لربط ُممنهَجة جهود

".األمام   

 الخاص القطاع مع بالشراكة الرقمي التحول حول مبادرات لنا سيكون: الثاني العربي بالمنتدى شقير خبر تفاصيل هذه كانت

 نظام في اإلشتراك يمكنك أخبارنا جميع ولمتابعة الكامله والمعلومات التفاصيل بإعطائك وفقنا قد نكون بأن نرجوا اليوم لهذا

.جديد هو ما بكل لتزويدك المختلفة أنظمتنا احد في او التنبيهات  

 منه بالتاكد 563 الخليج في التحرير فريق قام وقد( لبنان) النشرة على ومتواجد نشرة تم قد األصلي الخبر بأن األشاراة تَْجَدرُ  كما

 مصدره نم الخبر هذا مستجدادت ومتابعة قراءة ويمكنك منه اواالقتباس بالكامل نقله تم يكون قد وربما علية التعديل تم وربما

 .االساسي

 

 

 

 

 

 

 

https://gulf365.co/world-news/2198490/%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.html
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  الثاني حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات في بيروتالسعودية اليوم / انطالق أعمال المنتدى العربي 

 563الخليج 

 0202 مارس/ آذار 02

للتنمية  0252انطلقت اليوم أعمال المنتدى العربي الثاني رفيع المستوى حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 

 .المستدامة في مقر لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" في بيروت

 .وشهد االفتتاح حلقة نقاش تناولت "دور التكنولوجيات الرقمية" ودورها في تطوير اقتصادات المعرفة في الدول العربية

ل المنتدى : "في عصر  الثورة الصناعية الرابعة، ال تزال بلداننا وقالت األمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي في كلمة لها خال

من  %20العربية في عداد البلدان التي لم تقم بتطويع التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة. حيث تشير الدراسات إلى أن 

 %0ة لعربية من المنتجات التكنولوجياإلمكانات التكنولوجية التي تكتنزها الدول العربية غير مستغلة. وال تتعدى الصادرات ا

 ."من الناتج المحلى اإلجمالي للبلدان العربية

وأضافت: "يعزى هذا القصور إلى أسباب أهمها ضعف السياسات المعنية بالتكنولوجيا والمحفزة إلنتاج التكنولوجيا واالبتكار، 

بين  فاق على البنية األساسية للتكنولوجيا، وعدم التنسيقوتدني كفاءة اإلنفاق في البحث والتطوير العلمي، إلى جانب ضالة اإلن

 ."مراكز االبتكار والبحث العلمي

بدوره، قال وزير االتصاالت اللبناني محمد شقير "ال يمكن بأي حال من األحوال في عصرنا الحالي تجاوز كل هذا التقدم 

م بحد ذاته ويفرض نفسه علينا بقوة في مختلف نواحي والتطور الحاصل في عالم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. إنه عال

 ."حياتنا من أصغرها الى أكبرها

مارتن الضوء على  -من جهة أخرى، سلطت مديرة مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت دورين بوغدان 

ي تتناول البيئة وتغير المناخ ووسائل الخاصة بالمنطقة العربية الت 0202"المبادرات الخمس لخطة عمل بيونس آيرس لعام 

االتصال في الحاالت الطارئة، واالستخدام اآلمن لتكنولوجيا المعلومات واالتصال، وتعميم الخدمات المالية الرقمية، وإنترنت 

 ."األشياء والمدن الذكية والبيانات الضخمة، واالبتكار وريادة األعمال

 // انتهى //

 ت م01:22

0370 

اصيل خبر السعودية اليوم / انطالق أعمال المنتدى العربي الثاني حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات في بيروت كانت هذه تف

لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك اإلشتراك في نظام 

 .فة لتزويدك بكل ما هو جديدالتنبيهات او في احد أنظمتنا المختل

 

الخليج  وقد قام فريق التحرير في وكالة االنباء السعودية كما تَْجَدُر األشاراة بأن الخبر األصلي قد تم نشرة ومتواجد على

بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اواالقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا  563

 .الخبر من مصدره االساسي

 

 

 

 

https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2200217/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA.html
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1901302
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1901302
https://gulf365.co/
https://gulf365.co/
https://gulf365.co/
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 يف التكنولوجيا دور على وتأكيد المعلومات لمجتمع العالمية القمة حول الثاني العربي المنتدى أعمال إطالق

 التنمية  خدمة

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 0202 مارس/ آذار 02

 0252 وأجندة المعلومات لمجتمع العالمية القمة حول المستوى الرفيع الثاني العربي المنتدى أعمال اليوم انطلقت - وطنية

 أهمية على تأكيد" مع بيروت، في" اإلسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة مقر في المستدامة للتنمية

 .يروتب في مقرها في وذلك. االسكوا بيان بحسب ،"التنمية خدمة في ووضعه الرقمي التحول وتحفيز التكنولوجيا تطوير

 

 فيوني،أ عادل لبنان في المعلومات تكنولوجيا لشؤون الدولة وزير شقير، محمد االتصاالت وزير حضور في المنتدى افتتح

 لمتحدةا لألمم العام األمين وكيلة الربيعي، نعيم العراق في االتصاالت وزير شدياق، مي اإلدارية التنمية لشؤون الدولة وزيرة

 - بوغدان يندور لالتصاالت الدولي االتحاد في االتصاالت تنمية مكتب مديرة دشتي، روال الدكتورة لالسكوا التنفيذية واألمينة

 في فةالمعر اقتصادات تطوير ضرورة" على وشددت" الرقمية التكنولوجيات دور" تناولت نقاش حلقة االفتتاح وشهد. مارتن

 ."العربية الدول

 

 ربية،الع المنطقة في لالتصاالت الدولي لالتحاد اإلقليمي المكتب مع بالتعاون" اإلسكوا" لجنة المنتدى تنظيم في شارك

 .العربية الدول وجامعة لالتصاالت، أوجيرو وهيئة اللبنانية، والحكومة

 

 دشتي

 لتكنولوجياا بتطويع تقم لم التي البلدان عداد في العربية بلداننا تزال ال الرابعة، الصناعية الثورة عصر   في: "دشتي وقالت

 غير العربية الدول تكتنزها التي التكنولوجية اإلمكانات من% 20 أن إلى الدراسات تشير الواقع، في. المستدامة التنمية لتحقيق

 ."العربية للبلدان اإلجمالي المحلى الناتج من% 0 التكنولوجية المنتجات من العربية الصادرات تتعدى ال ذلك، إلى. مستغلة

 

 االبتكار،و التكنولوجيا إلنتاج والمحفزة بالتكنولوجيا المعنية السياسات ضعف أهمها أسباب إلى القصور هذا يعزى: "وأضافت

 بين التنسيق دموع للتكنولوجيا، األساسية البنية على اإلنفاق ضآلة جانب إلى العلمي، والتطوير البحث في اإلنفاق كفاءة وتدني

 ."العلمي والبحث االبتكار مراكز

 

 في االبتكارو التكنولوجيا بوضع   المستدامة التنمية أجل من التكنولوجيا حول بيروت توافق في العربية الدول التزمت: "وختمت

 لجديدةا التكنولوجيات من النابعة الفوائد تعظيم إلى ترمي اإلنسان محورها تنمية: العربية المنطقة في الشاملة التنمية خدمة

 ."بها المرتبطة المخاطر وتقليل

 

 شقير

 المع في الحاصل والتطور التقدم هذا كل تجاوز الحالي عصرنا في األحوال من حال بأي يمكن ال" أنه إلى شقير أشار بدوره،

 الى أصغرها من حياتنا نواحي مختلف في بقوة علينا نفسه ويفرض ذاته بحد عالم إنه. المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت

 ."أكبرها

 

 هذا نضع اآلن نحن: "وقال ،"لالسكوا استراتيجيين شركاء الدوام على كانتا االتصاالت ووزارة اللبنانية الحكومة" أن وأكد

 لتحقيق الخاصو العام القطاعين بين وبالشراكة القريب المستقبل في فعلية مبادرات لنا وسيكون أولوياتنا، صلب في الموضوع

 لمبادرةا هذه لتفعيل الشقيقة العربية الدول مع وفاعل إيجابي بشكل للعمل استعدادنا نعلن كما. المسار هذا على فعلي تقدم

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/398553/
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 ."الرائدة

 

 مارتن

 الخاصة 0202 لعام آيرس بيونس عمل لخطة الخمس المبادرات" على الضوء مارتن - بوغدان سلطت أخرى، جهة من

 ولوجيالتكن اآلمن واالستخدام الطارئة، الحاالت في االتصال ووسائل المناخ وتغير البيئة تتناول والتي العربية بالمنطقة

 ريادةو واالبتكار الضخمة، والبيانات الذكية والمدن األشياء وإنترنت الرقمية، المالية الخدمات وتعميم واالتصال، المعلومات

  ."األعمال
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 وزير لبناني: التنمية الرقمية هي الطريق االنسب لتحقيق التنمية المستدامة بالوطن العربي

 كونا

 0202 مارس/ آذار 02

  

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2783123
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 الفساد  لمكافحة الوطنية االستراتيجية إلدراج: شدياق

 القوات اللبنانية

 0202 مارس/ آذار 02

شاركت وزيرة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية مي شدياق في انطالق أعمال المنتدى العربي الثاني الرفيع المستوى حول القمة 

 .في مقر األمم المتحدة في بيروت 0252العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 

االتصاالت محمد شقير، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا وحضر المنتدى وزير االتصاالت العراقي نعيم يسير، ووزير 

المعلومات عادل أفيوني وحشد من المندوبين والخبراء المعنيين بالتكنولوجيا من لبنان والمنطقة العربية لمناقشة مجتمع 

 .المعلومات واالقتصاد الرقمي وحوكمة اإلنترنت وغيرها من المواضيع ذات الصلة

نجدد التزامنا كوزارة دولة لشؤون التنمية االدارية في العمل لتحويل لبنان الى دولة رقمية "اء فيها: والقت شدياق كلمة مما ج

بالتعاون والتكافل مع مختلف الوزارات واالدارات العامة. لذا، نحن بانتظار خبرات جميع المعنيين لكي نتكامل سويا لخير هذا 

 ".تسهل حياة المواطن وتلتزم الشفافية الوطن خصوصا من خالل نقل لبنان الى دولة رقمية

التعاون ضروري بين الجهات السياسية، الخبراء، االكادميون والقطاع الخاص لنكسر الجمود السياسي بنصر رقمي "واضافت: 

 ."يساهم في اراحة المواطن اللبناني وخلق بيئة اقتصادية مؤاتية لالستثمار

رئاسة مجلس الوزراء من أجل إدراج االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والخطة رفعت كتابا إلى "واشارت شدياق الى أنها 

التنفيذية العائدة لها على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء األسبوع المقبل، واعتبرت أن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية 

ا ءمتها للواقع اللبناني ووضع خطة تنفيذية تابعة لهاإلدارية هو حاليا بصدد العمل على تطوير استراتيجية التحول الرقمي لمال

 ".أشهر على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها 6على أن تقوم برفعها بعد حوالي 
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 شقير بالمنتدى العربي الثاني: سيكون لنا مبادرات حول التحول الرقمي بالشراكة مع القطاع الخاص

 النشرة

 0202 مارس/ آذار 02

للتنمية  0252انطلقت اليوم أعمال المنتدى العربي الثاني الرفيع المستوى حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 

التحول الرقمي ووضعه في خدمة التنمية وذلك في مقّر لجنة األمم المستدامة مع تأكيد على أهمية تطوير التكنولوجيا وتحفيز 

 .المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في بيروت

و أشار وزير االتصاالت محمد شقير في كلمة له، الى ان "ال يمكن بأي حال من األحوال في عصرنا الحالي تجاوز كل هذا 

الم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. إنه عالم بحد ذاته ويفرض نفسه علينا بقوة في مختلف التقدم والتطور الحاصل في ع

 ."نواحي حياتنا من أصغرها الى أكبرها

وأّكد شقير أّن الحكومة اللبنانية ووزارة االتصاالت كانتا على الدوام شركاء استراتيجيين لإلسكوا وقال: "نحن اآلن نضع هذا 

وياتنا، وسيكون لنا مبادرات فعلية في المستقبل القريب وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الموضوع في صلب أول

تقدم فعلي على هذا المسار. كما نعلن استعدادنا للعمل بشكل إيجابي وفاعل مع الدول العربية الشقيقة لتفعيل هذه المبادرة 

 ."الرائدة

حفّز التحول الرقمّي. وفي هذا اإلطار، ختمت دشتي قائلة : "قناعتُنا راسخة بأّن بذل في ختام المنتدى، ستصدر مجموعة رسائل ت

جهود ُممنهَجة لربط مسار  القمة العالمية لمجتمع  المعلومات بمسار التنمية المستدامة سيدفع عجلة أهداف التنمية المستدامة إلى 

 ."األمام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elnashra.com/news/show/1294746/%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84
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  2112أذار  21المفكرة ليوم األربعاء 

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 0202 مارس/ آذار 02

[…] 

 آسيا لغربي واالقتصادية االجتماعية المتحدة األمم للجنة التابعة التنمية أجل من التكنولوجيا للجنة الثانية الدورة انعقاد  9,00

 مقر  في المستدامة، للتنمية 0252 وأجندة المعلومات لمجتمع العالمية القمة حول الثاني العربي المنتدى مظلة تحت ،"اإلسكوا"

.الصلح رياض ساحة اإلسكوا،  

[…] 
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  البحث عن بديل لمبنى اإلسكوا في ضبية :MTV معلومات الـ

 النشرة

 0202 مارس/ آذار 02

أنه "تم البحث عن مباني لألمم المتحدة في منطقة ضبية بدال  من مبنى اإلسكوا في وسط بيروت الذي  MTV أكدت معلومات الـ

 ."مليار ليرة ويتسبب بزحمة سير في وسط المدينة 03يكلف خزينة الدولة 

 ."ال يزال حبرا  على ورق وال تزال شركة "سوليدير" تستفيد من إيجار المبنى ولفتت المعلومات إلى أن "األمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elnashra.com/news/show/1295176/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80-MTV:-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%B6%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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  للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة 36حضور مميز ومشاركة فعالة لوفد قطر في الدورة الـ

 الشرق

 0202 مارس/ ارآذ 02

تميزت مشاركة دولة قطر بحضور قوي وفعال في أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التابعة لألمم المتحدة، التي 

 .مارس ومن المقرر أن تنتهي بعد غد، الجمعة 00بدأت أعمالها يوم اإلثنين 

محمد العثمان فخرو، وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون وترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السيد يوسف بن 

 .االجتماعية

وفي هذا الصدد نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة، عددا  من الفعاليات على هامش أعمال الدورة، منها مائدة 

ل مجتمعات تنعم بالسالم وشاملة من أج مستديرة رفيعة المستوى لمناقشة "التكافؤ بين الجنسين وإصالح قطاع األمن: تعزيز

التنمية المستدامة"، وذلك بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر ووفد غانا اللذين يرأسان بالشراكة "مجموعة أصدقاء التكافؤ بين 

اء إصالح دقالجنسين في األمم المتحدة"، وبالتعاون مع وفدي سلوفاكيا وجنوب إفريقيا اللذين يرأسان بالشراكة "مجموعة أص

 ."قطاع األمن

واستعرضت مناقشات المائدة المستديرة تقييم الخيارات المتاحة لتعزيز الروابط بين برامج المساواة بين الجنسين وإصالح قطاع 

 0030وتنفيذ قرار مجلس األمن  0252( من أهداف التنمية المستدامة لعام 06األمن كوسيلة لتعزيز الهدف السادس عشر )

لذي يدعو إلى "المساواة في مجال مشاركة النساء الفعالة والكاملة في عملية إصالح قطاع األمن، بالنظر إلى دور (، ا0204)

 ."النساء الحيوي في منع وحل النزاعات وبناء السالم

مم ى األوشاركت في المائدة المستديرة سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لد

المتحدة، وسعادة السفير مايكل مليانار، المندوب الدائم لسلوفاكيا، وسعادة السفيرة مارثا آما اكايا بوبي، المندوب الدائم لغانا، 

وسعادة السفير جيري ماثيوز ماتيجيال، المندوب الدائم لجمهورية جنوب إفريقيا. وساهمت في المناقشات كل من سعادة السيدة 

راميريز، نائب رئيس جمهورية كولومبيا، وسعادة السيدة لنديوي زولو، وزيرة تطوير المشاريع الصغيرة في مارتا لوسيا 

جمهورية جنوب إفريقيا، والسيدة بينيتا ديوب، المبعوث الخاص لالتحاد اإلفريقي المعني بالمرأة والسالم واألمن، والسيدة 

 .لمجلس الشعب في جمهورية سلوفاكياكاترينا شيفالفيوفا، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية 

تجدر اإلشارة إلى المشاركة الفعالة لشخصيات نسائية قطرية في أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة، حيث شاركت 

 ةسعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، المبعوث الخاص ألمين عام الجامعة العربية للشؤون اإلنسانية، كمتحدث

رئيسية في الفعالية التي نظمها وفد الجامعة العربية حول "تعزيز دور المرأة في عمليات السالم وبناء السلم واألمن"، وكذلك 

تحدثت سعادتها في الحدث الذي شاركت جامعة الدول العربية في تنظيمه إلى جانب هيئة األمم المتحدة للمرأة، والهيئة الوطنية 

، واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، و/اإلسكوا/ حول "الخطط الوطنية في مجال المرأة والسالم لشؤون المرأة اللبنانية

 ."واألمن في المنطقة العربية: لبنان واألردن

ى دوباإلضافة إلى ذلك فقد لبت سعادتها الدعوة التي وجهت لها الفتتاح الفعالية التي نظمها كل من الوفد الدائم للعراق وألمانيا ل

األمم المتحدة وهيئة األمم المتحدة للمرأة ومكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني بالعنف الجنسي في النزاعات حول دور 

 .النساء العراقيات في إعادة بناء العراق وتحقيق السالم واألمن

يمها إلى ة التي قام الوفد الدائم بتنظكما شاركت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، كمتحدثة رئيسية في الفعالي

جانب كل من الوفد الدائم لغامبيا وباكستان حول "الحماية االجتماعية من أجل مساعدة األسر على تحقيق المساواة بين الجنسين 

 ."وتمكين النساء والفتيات

https://www.al-sharq.com/article/20/03/2019/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8063-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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ئيس للشؤون اإلدارية والمالية وقد اتسمت مشاركة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، عضو مجلس الشورى، نائب الر

وأستاذ مشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا، بالحضور القوي في عدد من الفعاليات ذات الصلة بتعزيز دور النساء في 

البرلمانات والمجالس التشريعية وسن القوانين والتشريعات، حيث شاركت كمتحدثة رئيسية في الفعالية التي نظمها الوفد الدائم 

التعاون مع منظمة القانون الدولي للتنمية بعنوان "نساء يحققن العدالة: االستثمار بالنساء المهنيات في مجال العدالة من أجل ب

 ."، مستعرضة تجربة دولة قطر حول انخراط النساء في مجال القضاء وتحقيق العدالة0252تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

حول دور  UNDP دالرحمن المفتاح، في الفعالية التي نظمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائيكما ساهمت الدكتورة هند بنت عب

البرلمانات كشركاء في اجندة المرأة والسالم واألمن، وكذلك قدمت مداخلة في االجتماع السنوي الذي ينظمه االتحاد البرلماني 

يانات حول النساء في السياسة"، وكان لها أيضا  حضور في الدولي حول دور النساء في البرلمانات الذي تناول موضوع "الب

الفعالية التي نظمتها الوفود الدائمة لكل من باكستان وتركيا وإيران واندونيسيا لدى األمم المتحدة تحت عنوان "كسر الصور 

 ."النمطية: النساء المسلمات كعوامل تغيير

ة في وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية، فقد مثلت دولة قطر أما السيدة نجاة العبدهللا، مدير إدارة شؤون األسر

في عدد من الفعاليات الرسمية للدورة، حيث ساهمت في حلقة نقاش تفاعلي للخبراء حول الموضوع ذي األولوية للدورة الذي تم 

اية االجتماعية والوصول إلى الخدمات العامة خالله التركيز على مسألة أهمية التضامن وتأمين التمويل من أجل أنظمة الحم

والبنية التحتية المستدامة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات، كما شاركت في فعالية "منتدى مبادئ تمكين المرأة 

 ."، الذي نظمته هيئة األمم المتحدة للمرأة0202للعام 

ي، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي، الضوء على من جهتها سلطت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناع

إنجازات دولة قطر في مجال تمكين المرأة االقتصادي واالجتماعي، في العديد من االجتماعات والفعاليات ذات الصلة التي 

م لتركيا الفعالية التي نظمها الوفد الدائعقدت على هامش الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة. وكانت المتحدثة الرئيسية في 

 ."لدى األمم المتحدة حول "دور السياسات المراعية للمرأة في تمكين األجيال الجديدة

كما تميزت بمساهمتها في الفعالية التي نظمتها منظمة العمل الدولية حول مستقبل النساء في العمل الذي تم خالله مناقشة سبل 

والعمل الالئق، عالوة على مشاركتها في الفعالية المعنونة "من منتدى ستوكهولم للمساواة بين الجنسين المساواة بين الجنسين 

 ."0202عام  03إلى بيجين + 0202إلى منتدى تونس للمساواة بين الجنسين  0202

اركة ية في المجتمع، تأتي مشونظرا  لألهمية التي توليها دولة قطر لدور األسرة في التنمية االجتماعية بصفتها الوحدة األساس

الدكتورة شريفة العمادي، المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي لألسرة في عدد من الفعاليات ذات الصلة، حيث ساهمت 

كمحاورة في الفعالية التي نظمها الوفد الدائم لتركيا لدى األمم المتحدة حول "دور مؤسسة األسرة من أجل حماية اجتماعية 

ة"، وكذلك في الفعالية التي ناقشت سبل اطالق قدرة الحماية االجتماعية لمصلحة النساء والفتيات، ونظمها الوفد الدائم مستدام

 .للمملكة المتحدة ومنظمة /اليونيسف/ حول الحماية االجتماعية التي تراعي المساواة بين الجنسين والمراهقات

والدول العربية الشقيقة، حرص الوفد النسائي القطري المشارك في الدورة وفي إطار مواصلة تعزيز العالقات بين دولة قطر 

الثالثة والستين للجنة وضع المرأة على المشاركة في الفعاليات التي نظمتها عدد من الدول العربية الشقيقة، ومنها الفعالية التي 

ية ومنظمة "اإلسكوا" حول مواءمة أهداف التنمية نظمها كل من الوفد الدائم للمملكة األردنية الهاشمية والجمهورية التونس

المستدامة مع السياق المحلي، والفعالية التي نظمها الوفد الدائم لدولة الكويت حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل 

لمتحدة للمرأة حول تمكين المرأة، والفعالية التي نظمتها وزارة خارجية دولة فلسطين بالتعاون مع االسكوا وهيئة األمم ا

االستجابة الشاملة للعنف ضد المرأة في فلسطين، والفعالية التي نظمها الوفد الدائم للمملكة األردنية الهاشمية حول االستثمار في 

 .أنظمة الحماية االجتماعية

 


